
  لیة ألسباب الطالق والخالفات بین الزوجینمدراسة ع
  

من خالل دراسة العشرات من الرسائل التي تصلني وتتحدث عن مشكالت 
العالقة الزوجیة وكذلك دراسة الكثیر من الحاالت التي حدث فیھا الطالق 

االنفصال أنالشجار تبین لي من خالل ما سبق أواالنفصال أوالھجر أو
  : والھجر والخالف یمر بالمراحل والمدمرات التالیة

  
: النقد الدائم).... 1مدمر رقم : ( األولىالمرحلة 

  
خطر والنقد يوھو عالمة التحذیر المبكرة بان العالقة الزوجیة مھددة وف
الزوجة فال أوالمدمر ھنا ھو الذي یمارس على الذات وشخصیة الزوج 

عملیة النقد أثناءحال في أيالزوجة أویكون محددا وال یقدم فیھ الزوج 
وینسى الزوجین التعاطف والمشاعر بینھم فیقوموا بالنقد الالذع لبعضھم 

نة بین الزوجین یشعراحفي العالقة الصحی( عواقب ذلك إلىدون النظر 
  ). ضوابطبحریة التعبیر عن أي شكوى وعدم توجیھ النقد بدون

  
  

  :التفسیر السلبي لألخر) 2مدمر رقم ( المرحلة الثانیة 
  
مثل بعدم توی) سیطرة األفكار المسمومة على العالقة الزوجیةأي( 

العالقة ویعتبر سیطرة التفسیر أثناءحصل یالذيللخطأس األعذار االتم
السلبي على العالقة احد األسباب الرئیسیة في تدمیر العالقة الزوجیة من 
خالل اعتقاد الطرفین أو طرف واحد في العالقة الزوجیة بان األخر یحمل 

تالي فقد اللھ النوایا العدائیة یساھم في دخول الریبة والشك في العالقة وب
عذار والحكم المسبق على العالقة بأنھا في مرحلة الثقة وعدم التماس األ

إن یتبعون إال الظن وان الظن ال یغني من ( یقول تعالى. الخطر الحقیقي
إن إحسان الظن یؤدي إلى الثقة المؤدیة إلى الراحة ) الحق شيء

ج تفسیر سلبي الغیرة تالتي تناألساسیةاألشیاءوالسعادة ، وقد یكون احد 
ج سیطرة األفكار المسمومة على حیاة األسرة تتنغیر المبررة والتي

، ومن اآلثار الجانبیة لألفكار .وبتالي یعیش الطرفین في حزن ونكد دائم
المسمومة غیر المتسامحة التي تسیطر على حیاة الزوجین آثار نفسیة 



اآلم -... م الرأس والصداع لالشعور بأ- : ذات مظھر جسمي ومنھا 
االكتئاب والوھن واإلحساس .... آالم المعدة كالقرحة -.... ة والظھر بالرق

  القلق واألرق -.... بقلة النشاط 
-... االنفعال وشدة التوتر وما یصاحبھ من سوء سلوك وتشوش إدراك -

  الشعور بالتعاسة 
المسمومة على العالقة الزوجیة ینتج واألفكارسیطرة التفسیر السلبي إن
االھانة محفوف واألخذ بالثأر ھو عالج لألذى ومشاعر بالرغبة باالنتقام (

بالكثیر من اإلعراض الجانبیة التأثیر قد ال نقوى على تحمل تبعاتھا ، فأي 
  . . ؟؟؟؟؟ )االیجابیات تختار

  
  :التحقیر )3مدمر رقم ( المرحلة الثالثة 

  
ھذا في صورة ویأتياألخرالتحقیر واالستھزاء والسخریة من الطرف 

إن التحقیر . ام بھھجوم ضد الشخص ذاتھ ولیس ضد الفعل الذي ق
وقع مدمر إلى أقصى حد مثل على العالقة الزوجیة فعندما مواالستھزاء لھ

فان ھذا التحقیر .) للمرأة یا عدیمة التربیة أو یا قلیلة األصل( یقول الرجل 
ما یحدث ھذا في أكثریولد الحقد المؤدي إلى االنتقام بصور مختلفة وما

فھناك صور من التحقیر یندى لھا الجبین تمارس بشكل األسریةحیاتنا 
  . أسرنایومي في 

ویعتبر الضرب من أعلى درجات االحتقار واالھانة فھو یعرض الزوجة 
بدایة من تكرار إصابتھا بالبرد واألنفلونزا . لسلسلة من المشاكل الصحیة

فعندما یعبر وجھ الزوج أو . التھاباتإلى تعدد مرات التبول ومختلف
زاز والقرف اتجاه األخر وھذا السلوك ھو ابن ئالزوجة عن مشاعر االشم

ا فان ھذا مدقیقة بینھ15عم االحتقار أربع مرات في محادثة تستغرق 
سلوك الضرب إنعالمة على احتمال االنفصال خالل مدة قصیرة جداً 

الكبیرة في ھذا باألخطاریر تنذر راشائع وبشكل كبیر في حیاتنا والتق
الرئیسة التي تسبب الطالق الضرب وھو في األسباباحد إنالمجال 

إن اإلسالم یحرم السب واللعن حتى على األعداء : النھایة سلوك العاجز
دة والرحمة وتسود بینھم المأنفكیف إذا كان بین األزواج الذین یفترض 

إن هللا (في العالقة الزوجیة اإلحسانوبالعدل یأمرفا سبحانھ وتعالي 
ما بعثت لعاناً وال طعاناً وال ( ویقول رسول هللا ) یأمركم بالعدل واإلحسان

فلم یضرب ال زوجة وال ) ال یضرب خیاركم( ویقول رسولنا الكریم ) سبابا
دابة وال خادم من ھنا فال بد إن یعامل الرجل الزوجة بكل أنواع التكریم 



وھي . ل هللا یقول ما أكرمھن إال كریم وما أھنھن إال لئیمواالحترام فرسو
دعوة للحب بین الزوجین بكلمة الطیبة إننا في حاجة ماسھ ونحن في 

حاالت الغضب إلى سلوك طریق التسامح في لحظة انفعال األخر الذي یدفع 
إلى السب والشتم من خالل االستعداد لنیسان الماضي األلیم بكل إرادتنا، 

ن نشعر بالسالم الداخلي والسعادة أبالتعاطف والرحمة والحنان ،ن نشعرأ
وھذا متاح لنا ، التوقف عن الكره والغضب واأللم،حمایة الذات من 

الكراھیة وطلب الثأر،الخروج من الظلمة إلى النور،التحرر من الخوف 
  .. والغضب 

  
  : حجم اكبر مما یستحقوإعطائھتصعید الخالف )4مدمر رقم ( المرحلة الرابعة 

  
والتصعید یحمل لغة : حجم اكبر مما یستحقوإعطائھتصعید الخالف 

التھدید و یشكل خطراً اكبر فیما یتعلق بالطریق المؤدي إلى الطالق، إن 
النقد والتحقیر یؤدي بطبیعة الحال إلى ھجوم یجعل كل الطرف المتلقي في 

حالة دفاع، أو على استعداد بدوره إلى شن ھجوم مضاد، فالمسائل 
  . وكل المشاكل مستحیل عالجھاالصغیرة تصبح معارك كبیرة

ویمكن لنا اإلشارة إلى إن كل وحد منا معرض لإلساءة فقد تسیطر علینا 
مشاعر الغضب والغیظ من مصدر االھانة وتمتلئ صدورنا بالغل والغضب 

وقد ال یتناسب وحجم اإلساءة التي تعرضنا , الرغبة في االنتقام وتعجنا
  . _ نكیل الصاع صاعین –لھا 

اعر الرغبة في االنتقام والتفكیر في ذلك یسرق منا أوقات ثمینة إن مش
ویخطف أجمل لحظات حیاتنا التي یمكن إن نغتنمھا ونتمتع بھا دون 

مما ینعكس على سلوكنا . إحساس بحسرة أو تأوه ورغبة انتقام
وتصرفاتنا وإدراكنا الذي یعیق متطلبات حیاتنا الیومیة ویعد مؤشرا 

بل قد یعرضنا إلى , وى الصحة النفسیة لدینا خطیرا على تدني مست
اضطرابات انفعالیة نفسیة وتوتر وقلق وحسد بحیث یكون من الشدة ما 

  . عراضا جسیمة نعاني منھا أیجعل الرؤیا ضبابیة لدینا وبالتالي یعكس 
كیف نواجھ ھذه األزمات وما یترتب علیھا من ضغوطات نفسیة وأعراض 

دنى من الصحة النفسیة الالزمة لمواصلة جسمیة لنحافظ على الحد األ
  . مشوار الحیاة 

ن تسامح مع أنفسنا أوال ومع اآلخرین ثانیا لكي ننعم بالحیاة ونرضى عن أ
وتأتي أھمیة ھذه الوصفة . أنفسنا في الدنیا ویرضى هللا عنا في اآلخرة



النفسیة الربانیة في قدرتھا على خفض التوتر والحقد والحسد ومدى 
  . على أنفسنا وعلى اآلخرین وعالقاتنا المتبادلة معھمتأثیرھا 

  
  :االنسحاب السلبي نفسیاً وجسمیاً من الحیاة الزوجیة)5مدمر رقم ( المرحلة الخامسة 

  
ویتمثل ھذا في : االنسحاب السلبي نفسیاً وجسمیاً من الحیاة الزوجیة

الھروب وتجنب العراك وھو أسلوب لمواجھة الھجوم وھذا البدیل یعتبر 
الھجر ( أكثر إیالما خاصة إذا كان الھروب یمثل تراجعا خالیا من التعبیر

ویعتبر) أھلھاعند المرأةفي الفراش، والنوم خارج المنزل، وجلوس 
التواصل في إلىتجمید المناقشة أقصى صور الدفاع السلبي رغم الحاجة 

ھذه اللحظات ، إذ یوجھ الطرف الذي جمد المناقشة رسالة قویة غیر 
زاز ، واالحتقار، ئالتباعد، التعالي ، النفور، واالشم( عصبیة تعبر عن 

من الرجال ھم الطرف الذي یبني عائقاً إمام % 75ویعتبر ) والشماتة
لمناقشة ویتجرد و تماما من أي تعبیر كرد فعل على سلوك الزوجة، رغم ا

التواصل وتطلب ذلك الن ذلك إلىالزوجة وھي في قمة الغضب بحاجة أن
  . بالنسبة إلیھا احترام وتقدیر

  
السیر بخط مستقیم الذي ( -ینتج مما سبق ممارسة الحیاة بطریقة متوازیة

عیش كل من الزوجین في عزلھ عن حیث ی) ال یمكن التقاء في نھایتھ 
ویشعر بالواحدة على الرغم أنھما ) وجدانیا وجسدیا ونفسیا( األخر

  . یعیشون في بیت واحد
  

  : النتیجة النھائیة
حیاتھم ال یمكن أنقناعة إلىیصل الزوجین ) طفح الكیل( االنفصال

المستقبل وما یترتب على ذلك من أھدافاالستمرار بھا وینزلوا عن 
  .. النفسي واأللماألطفالات تخص تبع

فھل نعتبر . الطالق ھو ابغض الحالل أنولھذا اعتبر ربنا سبحانھ وتعالى 
  ونستفید 

  مع تمنیاتنا لكم بدوام السعادة
  
  

http://mbti4arab.com





دراسة عملية لأسباب الطلاق والخلافات بين الزوجين



من خلال دراسة العشرات من الرسائل التي تصلني وتتحدث عن مشكلات العلاقة الزوجية وكذلك دراسة الكثير من الحالات التي حدث فيها الطلاق أو الهجر أو الانفصال أو الشجار تبين لي من خلال ما سبق أن الانفصال والهجر والخلاف يمر بالمراحل والمدمرات التالية: 



المرحلة الأولى: ( مدمر رقم 1).... النقد الدائم: 



وهو علامة التحذير المبكرة بان العلاقة الزوجية مهددة وفي خطر والنقد المدمر هنا هو الذي يمارس على الذات وشخصية الزوج أو الزوجة فلا يكون محددا ولا يقدم فيه الزوج أو الزوجة أي حلا في أثناء عملية النقد وينسى الزوجين التعاطف والمشاعر بينهم فيقوموا بالنقد اللاذع لبعضهم دون النظر إلى عواقب ذلك ( في العلاقة الصحيحة بين الزوجين يشعران بحرية التعبير عن أي شكوى وعدم توجيه النقد بدون ضوابط). 





المرحلة الثانية ( مدمر رقم 2) التفسير السلبي للأخر:

 

( أي سيطرة الأفكار المسمومة على العلاقة الزوجية) ويتمثل بعدم التماس الأعذار للخطأ الذي يحصل أثناء العلاقة ويعتبر سيطرة التفسير السلبي على العلاقة احد الأسباب الرئيسية في تدمير العلاقة الزوجية من خلال اعتقاد الطرفين أو طرف واحد في العلاقة الزوجية بان الأخر يحمل له النوايا العدائية يساهم في دخول الريبة والشك في العلاقة وبالتالي فقد الثقة وعدم التماس الأعذار والحكم المسبق على العلاقة بأنها في مرحلة الخطر الحقيقي. يقول تعالى( إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيء) إن إحسان الظن يؤدي إلى الثقة المؤدية إلى الراحة والسعادة ، وقد يكون احد الأشياء الأساسية التي تنتج تفسير سلبي الغيرة غير المبررة والتي تنتج سيطرة الأفكار المسمومة على حياة الأسرة وبتالي يعيش الطرفين في حزن ونكد دائم.، ومن الآثار الجانبية للأفكار المسمومة غير المتسامحة التي تسيطر على حياة الزوجين آثار نفسية ذات مظهر جسمي ومنها : - الشعور بألم الرأس والصداع ... - الآم الرقبة والظهر .... - آلام المعدة كالقرحة .... الاكتئاب والوهن والإحساس بقلة النشاط .... - القلق والأرق 

- الانفعال وشدة التوتر وما يصاحبه من سوء سلوك وتشوش إدراك ... - الشعور بالتعاسة 

إن سيطرة التفسير السلبي والأفكار المسمومة على العلاقة الزوجية ينتج (مشاعر بالرغبة بالانتقام والأخذ بالثأر هو علاج للأذى و الاهانة محفوف بالكثير من الإعراض الجانبية التأثير قد لا نقوى على تحمل تبعاتها ، فأي الايجابيات تختار)؟؟؟؟؟ . . 



المرحلة الثالثة ( مدمر رقم 3)التحقير :

 

التحقير والاستهزاء والسخرية من الطرف الأخر ويأتي هذا في صورة هجوم ضد الشخص ذاته وليس ضد الفعل الذي قام به. إن التحقير والاستهزاء لهم وقع مدمر إلى أقصى حد مثل على العلاقة الزوجية فعندما يقول الرجل ( للمرأة يا عديمة التربية أو يا قليلة الأصل.) فان هذا التحقير يولد الحقد المؤدي إلى الانتقام بصور مختلفة وما أكثر ما يحدث هذا في حياتنا الأسرية فهناك صور من التحقير يندى لها الجبين تمارس بشكل يومي في أسرنا. 

ويعتبر الضرب من أعلى درجات الاحتقار والاهانة فهو يعرض الزوجة لسلسلة من المشاكل الصحية. بداية من تكرار إصابتها بالبرد والأنفلونزا إلى تعدد مرات التبول ومختلف التهابات. فعندما يعبر وجه الزوج أو الزوجة عن مشاعر الاشمئزاز والقرف اتجاه الأخر وهذا السلوك هو ابن عم الاحتقار أربع مرات في محادثة تستغرق 15 دقيقة بينهما فان هذا علامة على احتمال الانفصال خلال مدة قصيرة جداً إن سلوك الضرب شائع وبشكل كبير في حياتنا والتقارير تنذر بالأخطار الكبيرة في هذا المجال إن احد الأسباب الرئيسة التي تسبب الطلاق الضرب وهو في النهاية سلوك العاجز: إن الإسلام يحرم السب واللعن حتى على الأعداء فكيف إذا كان بين الأزواج الذين يفترض أن تسود بينهم المودة والرحمة فالله سبحانه وتعالي يأمر بالعدل والإحسان في العلاقة الزوجية (إن الله يأمركم بالعدل والإحسان) ويقول رسول الله ( ما بعثت لعاناً ولا طعاناً ولا سبابا) ويقول رسولنا الكريم ( لا يضرب خياركم) فلم يضرب لا زوجة ولا دابة ولا خادم من هنا فلا بد إن يعامل الرجل الزوجة بكل أنواع التكريم والاحترام فرسول الله يقول ما أكرمهن إلا كريم وما أهنهن إلا لئيم. وهي دعوة للحب بين الزوجين بكلمة الطيبة إننا في حاجة ماسه ونحن في حالات الغضب إلى سلوك طريق التسامح في لحظة انفعال الأخر الذي يدفع إلى السب والشتم من خلال الاستعداد لنيسان الماضي الأليم بكل إرادتنا، أن نشعر بالتعاطف والرحمة والحنان ،أن نشعر بالسلام الداخلي والسعادة وهذا متاح لنا ، التوقف عن الكره والغضب والألم،حماية الذات من الكراهية وطلب الثأر،الخروج من الظلمة إلى النور،التحرر من الخوف والغضب .. 



المرحلة الرابعة ( مدمر رقم 4) تصعيد الخلاف وإعطائه حجم اكبر مما يستحق: 



تصعيد الخلاف وإعطائه حجم اكبر مما يستحق: والتصعيد يحمل لغة التهديد و يشكل خطراً اكبر فيما يتعلق بالطريق المؤدي إلى الطلاق، إن النقد والتحقير يؤدي بطبيعة الحال إلى هجوم يجعل كل الطرف المتلقي في حالة دفاع، أو على استعداد بدوره إلى شن هجوم مضاد، فالمسائل الصغيرة تصبح معارك كبيرة وكل المشاكل مستحيل علاجها. 

ويمكن لنا الإشارة إلى إن كل وحد منا معرض للإساءة فقد تسيطر علينا مشاعر الغضب والغيظ من مصدر الاهانة وتمتلئ صدورنا بالغل والغضب وتعجنا الرغبة في الانتقام , وقد لا يتناسب وحجم الإساءة التي تعرضنا لها – نكيل الصاع صاعين _ . 

إن مشاعر الرغبة في الانتقام والتفكير في ذلك يسرق منا أوقات ثمينة ويخطف أجمل لحظات حياتنا التي يمكن إن نغتنمها ونتمتع بها دون إحساس بحسرة أو تأوه ورغبة انتقام. مما ينعكس على سلوكنا وتصرفاتنا وإدراكنا الذي يعيق متطلبات حياتنا اليومية ويعد مؤشرا خطيرا على تدني مستوى الصحة النفسية لدينا , بل قد يعرضنا إلى اضطرابات انفعالية نفسية وتوتر وقلق وحسد بحيث يكون من الشدة ما يجعل الرؤيا ضبابية لدينا وبالتالي يعكس أعراضا جسيمة نعاني منها . 

كيف نواجه هذه الأزمات وما يترتب عليها من ضغوطات نفسية وأعراض جسمية لنحافظ على الحد الأدنى من الصحة النفسية اللازمة لمواصلة مشوار الحياة . 

أن تسامح مع أنفسنا أولا ومع الآخرين ثانيا لكي ننعم بالحياة ونرضى عن أنفسنا في الدنيا ويرضى الله عنا في الآخرة. وتأتي أهمية هذه الوصفة النفسية الربانية في قدرتها على خفض التوتر والحقد والحسد ومدى تأثيرها على أنفسنا وعلى الآخرين وعلاقاتنا المتبادلة معهم. 



المرحلة الخامسة ( مدمر رقم 5) الانسحاب السلبي نفسياً وجسمياً من الحياة الزوجية:

 

الانسحاب السلبي نفسياً وجسمياً من الحياة الزوجية: ويتمثل هذا في الهروب وتجنب العراك وهو أسلوب لمواجهة الهجوم وهذا البديل يعتبر أكثر إيلاما خاصة إذا كان الهروب يمثل تراجعا خاليا من التعبير( الهجر في الفراش، والنوم خارج المنزل، وجلوس المرأة عند أهلها) ويعتبر تجميد المناقشة أقصى صور الدفاع السلبي رغم الحاجة إلى التواصل في هذه اللحظات ، إذ يوجه الطرف الذي جمد المناقشة رسالة قوية غير عصبية تعبر عن ( التباعد، التعالي ، النفور، والاشمئزاز ، والاحتقار، والشماتة) ويعتبر 75% من الرجال هم الطرف الذي يبني عائقاً إمام المناقشة ويتجرد و تماما من أي تعبير كرد فعل على سلوك الزوجة، رغم أن الزوجة وهي في قمة الغضب بحاجة إلى التواصل وتطلب ذلك لان ذلك بالنسبة إليها احترام وتقدير. 



ينتج مما سبق ممارسة الحياة بطريقة متوازية-( السير بخط مستقيم الذي لا يمكن التقاء في نهايته ) حيث يعيش كل من الزوجين في عزله عن الأخر( وجدانيا وجسديا ونفسيا) ويشعر بالواحدة على الرغم أنهما يعيشون في بيت واحد. 



النتيجة النهائية: 

الانفصال( طفح الكيل) يصل الزوجين إلى قناعة أن حياتهم لا يمكن الاستمرار بها وينزلوا عن أهداف المستقبل وما يترتب على ذلك من تبعات تخص الأطفال والألم النفسي .. 

ولهذا اعتبر ربنا سبحانه وتعالى أن الطلاق هو ابغض الحلال . فهل نعتبر ونستفيد 

مع تمنياتنا لكم بدوام السعادة
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